
 

  

 
 

 

   
 

Kære alle,  

Tak for det gode møde samt værtsskabet på Jelling Camping 

Antal deltagere: 10                                                                                               Mødet blev holdt: 6. oktober 2021 

Emne Beskrivelse Koordinator 

 Vi arbejder alle for at lave et spændende område der skaber liv, 

oplevelser, omsætning og ingen tomme lejemål.  

Der var ikke mange til dette møde, hvilket overraskede da flere havde 

ønsket morgenmøde, men ikke var mødt op. Vi går derfor tilbage til 

aftenmøder igen. 

Tak for den gode energi og positive mindset ☺ 

 

Info og evaluering 

fra Tour de 

France 

borgermødet 

D. 22. september er der afholdt borgermøde. Der var ca 25 

interesserede og engagerede borgere, der kom med gode ideer, store 

som små. Jens Maibom var ordstyre, hvilket fungerede super godt.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe på 5 personer. De mødes første gang 

d. 18. oktober, hvor man bla. vil finde ud af hvordan processen bedst 

styres og hvordan ting bliver implementeret. Spørgsmål om der skal 

søges fonde til nogle ting, bl.a. måske en lønnet tovholder, bliver også 

vendt på dette møde. Eva Bennike byder også ind i arbejdsgruppen i 

en sekretariat-lignende 

funktion.  

Vi talte også om frivillig-bank, hvor forskellige modeller herfor blev 

debatteret. Jelling Musikfestilval har stor erfaring herfor og bød godt 

ind her. 

Den fankoordinator der bliver ansat i Vejle Kommune ser 

arbejdsgruppen frem til at møde 

Der er vedhæftet yderligere info i mailen vedr. Tour de France 

 

 

Stjerneløb Nedenstående er teksten fra invitationen, som arbejdsgruppen har 

taget initiativ til og nu eksekverer d. 12. oktober 

Tirsdag d. 12. oktober 2021 kl. 15-18 inviteres I på tur rundt i byen, 

hvor der vil være ekstraordinært åbent for studerende med særlige 

tilbud til jer.  

Anne-Sofie 

Stjernholm, 

Christian 

Ellehus, Peter 

Gosvig, 



 

  

 
 

 

   
 

Så tag din bedste studiekammerat under armen og tag på rundtur i 

Jelling! 

 

Mulighederne er mange og nedenfor kan I se et overblik over 

stederne og deres lækre tilbud: 

Jelling Familiecamping byder på gratis minigolf og fadøl til 10 kr. 

Byens Hus byder velkommen indenfor, hvor man kan høre mere om 

Byens Hus og de forskellige foreninger (Byens Bio, Byens Kunst og 

Jelling Bryggeri), der hører til her. Samtidigt er der ølsmagning fra 

Jelling Bryggeri og mulighed for lækker mad i Byens Café. 

I Byens Hus’ forhal er der mulighed for at møde forskellige 

Byrådskandidater, der står klar med kaffe, kage og en god snak. 

Pandekagehuset holder åbent og uddeler smagsprøver. Ellers er der 

altid 10% på mad og dessert ved fremvisning af studiekort. 

På Kongernes Jelling kan man få en gratis rundtur og høre om 

eventuelle fremtidige jobmuligheder. 

Café Sejd har desværre lukket, men giver fremover 10% til 

studerende ved fremvisning af studiekort. 

 

Sandra 

Hammer 

Rundkørsler 

v/Erling Nygaard 

Byens bedste placering. Kunne man bytte de tre træer ud med noget 

andet. Følgende blev nævnt: 

• Kongekrone 

• Front af vikingeskib 

Der var forholdsvis stor enighed om at gøre noget ved det. 

Kunstforening og lokalråd er med. 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der er for konkretiseret tanker, 

ideer, budksaber mm. 

Der bliver lavet et FB opslag for at fange interesserede til gruppen 

samt rettet konkret henvendelse til personer der med fordel kunne 

tage del i projektet. Eva hjælper Erling med FB opslag. 

I snakken om rundkørsler blev også nævnt kunst, cykler. ifbm Tour de 

France. Vi er lidt afhængige af at vide om tidligere projekt med 

”Vikingeskib af cykler” er dødt eller fortsat lever. 

 



 

  

 
 

 

   
 

Julemandens 

værksted 

4. og 5. december afholdes Julemandens Værksted som det plejer 

med ni forskellige aktiviteter. 

Irene, Karen, 

Pia, Iben 

Evt • Lokalrådet afholder vælgermøde på Kroen d. 9. november kl. 

19.30-21.00 

 

Årskalender (fast 

punkt) 

Forventede aktiviteter i 2021 

Juletræstænding 

julemarked 

Julemandens værksted 

… desuden holder bla. Campingpladsen flere arrangementer henover 

året, ligesom sportsforeningen, Byens Hus etc.  

 

Næste møde Næste møde bliver aftenmøde d. 17. november kl. 18.30 (sted tilgår) 

Dagsorden er som følger 

- Tour de France 

- Status på nuværende projekter 

- Nye projekter 

- Info fra foreninger, kommune mfl. 

- Evt. 

 

 

Mødekalender 

2021 

Her er en oversigt over vores møder i 2021.  

 

Tirsdag d. 17/11 kl. 18.30 

    

 

Venlig hilsen 

Tobias Stanek 

BIDdanmark 


